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1. Ta på dig ett par sköna handskar och montera nockdelarna
•
•
•

Skjut ihop delarna när pilarna på etiketterna är mitt för varandra
När rören ligger dikt an, vrid för att fixera
Kom ihåg att vrida tillbaka åt rätt håll vid demontering
(pil mot pil för att dra isär)

2-4. Montera benen mot nocken
•

Vrid röret tills dess att kroken låser

5. Justera längd och placering av benen
•
•

Krokarna i ändarna på tvärstagen monteras på teleskopkopplingarna
som är placerade på de långa markbenen
Dra sedan åt kopplingarna samt kopplingen i mitten på stagen

6. Montera spännbanden och fixera fast ställningen
•
•

De medföljande spännbanden fästes diagonalt från nocken ned till
lämpliga fästpunkter i båten, exemplevis knaparna
Var noga med att dra åt spännbanden hårt så att
inte ställningen kan röra sig och orsaka skador

Ventilationspaketet (tillägg)
•
•

•
•
•

Sätt fast de korta benen i mantågsfötterna
Montera ventilationsbenen först i nocken på samma sätt som de ordinare benen, fäst de sedan mot de korta benen i mantågfoten
(kroken i de korta benen fixeras mot den nedre teleskopskopplingen,
som de var förpackade vid leverans)
Anpassa krökningen av de utanpåliggande rören och koppla ihop dem
Fäst de utanpåliggande ventilationsrören enligt samma princip som de
ordinarie benen (rotera röret till dess att kroken låser fast)
Använd de medföljande korta spännbanden (1m) för att ytterligare
säkra ställningen mot däcket (se skissen till höger)
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